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W dniu 5 lipca 2013 roku zmarł nagle Profesor Wiesław Gliński,
kierownik Kliniki Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, wybitny polski lekarz dermatolog i alergolog. Jego
niewątpliwie przedwczesna, zupełnie niezrozumiała śmierć, zaskoczyła
nas wszystkich. Był przecież współczesnym wzorem zdrowo żyjącego
człowieka, osobą życiowo zahartowaną, bo los nie zawsze był mu
łaskawy. I wydawało się, że wszystko co w życiu stwarza problemy ma
już za sobą. Miał wspaniałą rodzinę, realizował się zawodowo, planował
swą przyszłość, i nagle odszedł.
Był Profesorem o ogromnym dorobku i doświadczeniu niezwykle
ważnym dla nas – alergologów. Chętnie dzielił się z nami swoją wiedzą.
Był zawsze gotowy do współpracy, dużo publikował, był świetnym
dydaktykiem. Rozumiał nasze potrzeby, uczestnicząc w wielu naszych
konferencjach i przekazując wiedzę pozwalającą nam lepiej poznać
choroby alergiczne skóry. Dlatego Jego śmierć, to wielka strata dla
naszego środowiska.
Wiesław był moim bliskim kolegą i wypróbowanym przyjacielem, który
wielokrotnie mi pomagał i wspierał w dążeniu aby alergologia była w
naszym kraju coraz ważniejsza.
Był wspaniałym lekarzem, dobrze organizującym swój czas, lubianym
przez pacjentów i swych wychowanków.
Był też osobą bardzo aktywną pozazawodowo. Miał wiele
pozanaukowych pasji, które w różnych okresach swego życia
intensywnie realizował i o których lubił rozmawiać. Lubił podróże do
egzotycznych miejsc. Uprawiał himalaizm – wszedł na wiele szczytów, o
czym ja mogłem tylko pomarzyć. Odtworzył, na wiele pokoleń wstecz,
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dość skomplikowaną i pełną zaskakujących zwrotów, genealogię swojej
rodziny – co podziwiałem, bo wiem jakie to trudne. Zawsze jednak
potrafił umiejętnie dzielić swój czas starając się znaleźć go jak najwięcej
dla Rodziny.
10 lipca 2013 r. Profesor Wiesław Gliński z honorami należnymi
Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Prezydentowi
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego został pochowany w
rodzinnym grobowcu na warszawskim Starym Cmentarzu
Powązkowskim.

Alergolodzy 2013
W poniższej tabelce przedstawiam dane dotyczące liczby alergologów z rozbiciem na
poszczególne województwa na dzień 30.04.2013, które ilustrują stan obecny w zakresie ,,kadr” w
naszej specjalności
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